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 ؟  لمصر  قارن بين الموقع الجغرافى والموقع الفلكى: ١س 

 الموقع الفلكى الموقع الجغرافى

 الموقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائرالعرض هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء .

على البحر المتوسط تقع مصر فى شمال شرق قارة افريقيا وتطل 

 شماالً والبحر االحمر شرقاً 

 موقع مصر هو ملتقى قارات العالم القديم )افريقيا واسيا واوروبا (

سهولة اتصالها بدول العالم وخاصة  الى مصر ادىلالموقع الجغرافى 

 بعد افتتاح قناة السويس

 

( شمال دائرة  ° 61 63 - ° 00بين دائرتى عرض ) 

 االستواء  

 ( شرق خط جرينتش ° 63  - ° 02و بين خطى طول ) 

 يمر بجنوب مصر مدار السرطان

 

 

 : قارن بين خطوط الطول ودوائر العرض ؟0س 

 دوائر العرض خطوط الطول

هى انصاف دوائر رأسية تبدأ من القطب الشمالى وتنتهى عند 

 القطب الجنوبى .

هى دوائر افقية ترسم حول الكرة االرضية ، والدوائر غير 

متساوية الحجم اكبرها دائرة )االستواء( وتصغر الدوائر كلما 

 ابتعدنا عنها ناحية الشمال والجنوب 

)خط جرينتش( هو خط الطول الرئيسى درجته صفر ويقسم الكرة 

 االرضية الى نصفين شرقى وغربى

ساعة من  02لشمس مرة كل تدور األرض حول نفسها امام ا

االماكن شرق جرينتش على الغرب للشرق ولذلك تشرق الشمس 

 دقائق . 2يبلغ الفرق بين كل خط طول واالخر ، وقبل غربه 

 

 الدوائر الرئيسية

)دائرة االستواء ( درجتها صفر وتقسم الكرة االرضية  -1

 لنصفين شمالى وجنوبى 

 درجة شماالً  06.2)مدار السرطان( درجتها  -0

 درجة جنوباً  06.2) مدار الجدى ( درجتها  -6

 تحديد الزمن  -0تحديد المواقع شرقاً وغرباً    -1اهميتها : 

 معرفة فروق التوقيت بين االماكن على سطح األرض -6

التعرف على  -0تحديد المواقع شماالً وجنوباً    -1اهميتها : 

 احوال المناخ  

 تقسيم األرض الى اقاليم مناخية  -6

 

 الوحدة األولى  / الدرس األول )موقع بلدى( 
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 بم تفسر قيام العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض على الكرة االرضية ؟ : 2س 

 لتحديد المواقع بدقة على سطح األرض .ج: 

 مالنتائج المترتبة على الموقع الفلكى لمصر ؟ : 4س 

توسط شماالً ضمن ، ماعدا سواحل البحر الم مثل محافظة الوادى الجديد وقوع معظم االراضى المصرية ضمن االقليم الصحراوى الحارج:

 مثل محافظة االسكندرية . االقليم المعتدل

 

 أسئلة تدريبات :
 

 يناسبها من كلمات :: أكمل العبارات اآلتية بما  ١س 

 
 خط الطول الرئيسى يسمى خط  ......... بينما دائرة العرض الرئيسية تسمى دائرة ........ -أ

 تقع مصر فى االقليم المناخى ................ -ب

 

 

 أمام العبارة غير الصحيحة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √( : ضع عالمة )  0س 

 

 )  (فريقيا                                                                               تقع مصر شمال شرق اا. 
 (  )                             ب . خطوط الطول ترسم بشكل عرضى على الخريطة                          

 

 :  ضع دائرة حول األجابة الصحيحة مما يلى : 2س 

 

 درجة جنوباً  02.2يوجد مدار ........ عند  -١
 (الجدى – جرينتش – االستواء  -سرطانال)

 .......................سواحل البحر المتوسط تقع ضمن االقليم ب . 
 ( االستوائى–الحار –المعتدل –لباردا)

 
 االجابة :

 : أكمل :  ١ج 

 الصحراوى الحارب .                           االستواء -جرينتش ا . 

 × ( ( أو ) √: ضع عالمة ) 0ج 

 دوائر العرض × ( ب . ) √ (.                    ا . ) 

 : ضع دائرة حول األجابة الصحيحة : 2ج 

 المعتدل. .                   ب . الجدىا . 
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 : اين تقع القرية الفرعونية ومن صاحب فكرة انشائها ؟  ١س

تقع القرية الفرعونية فى الجيزة على الضفة و بدأت فكرة القرية الفرعونية بحلم للمهندس المصرى دكتور حسن رجب ج: 

م ويتم فيها عرض تفاصيل عن حياة المصرى القديم من 1892تم افتتاحها عام  الغربية لنهر النيل فى جزيرة )يعقوب(

 خالل اشخاص يرتدون مالبس المصريين القدماء . 

 : وضح مراحل بناء الحضارة المصرية القديمة ؟ 0س

نزل  ثم يسكن الكهوف كانو كان ينتقل من اجل جمع الثمار وصيد الحيوانات و كان يعيش المصرى القديم فوق الهضاب فى البداية : 

عاش حياة و المصرى القديم لوادى النيل بسبب الجفاف الذى حدث للهضاب

صغيرة من  نشؤ بيوتاً أثم  ث عرف الزراعة وتربية الحيواناتاستقرار حي

نشؤت االقاليم من تجمع و ظهرت القرى ثم ظهرت المدن و الطوب اللبن 

كان لكل اقليم حاكم وعاصمة وجيش مستقل اتحدت تلك و القرى والمدن 

االقاليم فى مملكتين هما مملكة الشمال فى الوجه البحرى ومملكة الجنوب فى 

 كان لكل مملكة حاكم وعاصمة وشعار ومعبود خاص بها .والوجه القبلى 

 ق.م ( :  4040الوحدة االولى عام ) 

 ا نجحت مملكة الشمال فى توحيد مصر تحت زعامته

 اتخذت من مدينة أون هليوبوليس ) عين شمس والمطرية حالياً( عاصمة للبالد 

 ق.م ( :  2022الوحدة الثانية عام ) 

انقسمت البالد مرة اخرى الى مملكتين حتى جاء الملك نعرمر) مينا ( وقام بتوحيدها كان الملك نعرمر)مينا( 

نعمت مصر بفترة و لتاج المزدوج لمملكتى الشمال والجنوب حاكم مدينة طيبة )االقصر حالياً ( لبس الملك مينا ا

 عصر تؤسيس االسرة األولى    أاستقرار وبد

 

 : قارن بين مملكتى الشمال والجنوب ؟ 2س

 مملكة الجنوب ممكلة الشمال  وجه المقارنة

 ) شمال ادفو بمحافظة اسوان (  نخب  ) بالقرب من دسوق بمحافظة كفر الشيخ ( بوتو العاصمة 

 ابيض احمر لون التاج

 زهرة اللوتس نبات البردى  الشعار 

 انثى النسر ثعبان الكوبرا المعبود 

 

 : اذكر عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة ؟ 4س

 اوالً : العوامل الطبيعية  ج: 

 ساعد على قيام الزراعة واستقرار المصرى القديم . نهر النيل : -أ

 ساعد على تواصل مصر مع غيرها من الدول وتقدم التجارة . موقع مصر الجغرافى المتميز : -ب

 ساعد على تنوع المحاصيل والحفاظ على االثار  مناخ مصر : -جـ

 والحلى واالهرامات والمعابد ونحت التماثيل  التى تم استخدامها فى صناعة ادواته تنوع الثروة المعدنية والصخور :-د

 ثانياً : العوامل البشرية 

 الوحدة بين المصريين      -جيش قوى يحمى البالد                                  ب -أ

 ( القديمةقصة نشأة الحضارة المصرية ) الثانىالدرس 
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 كفاح المصرى لقديم لبناء الحضارة القديمة  -اقامة حكومة مركزية لرعاية صالح الشعب          د -جـ

 : ماهى عصور التاريخ المصرى القديم ؟  2س
 يقسم التاريخ المصرى القديم كالتالى : ج: 

 بدأ بتوحيد الملك مينا للبالد وتميز باالستقرار . العصر العتيق  :  -١

 جاء بعده عصر ضعف وعدم استقرار  و تم تسميته )عصر بناة االهرامات (بسبب بناء الملوك لالهرامات الضخمة عصر الدولة القديمة  :    -0

تم تسميته )عصر الرخاء االقتصادى( الهتمام الملوك باقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجاالت ثم جاء عصر الدولة الوسطى  :  -2

 بعده عصر ضعف 

ارج حدود الدولة وخاضوا العديد من تم تسميته )عصر المجد الحربى( حيث اهتم ملوك هذا العصر بالتوسع خعصر الدولة الحديثة :  -4

 المعارك ضد اعدائهم 

 عاشت فيه البالد فى تفكك واحتالل العصر المتأخر  :  -2
 

 ين امتدت امبراطوريته ؟ احب أول امبراطورية فى التاريخ وإلى أ: من هو ص6س

  :اول امبراطور فى التاريخ والذى خاض  ) تحتمس الثالث (نشؤت تلك االمبراطورية على يد الملك ج

الكثير من المعارك اهمها معركة مجدو  ، و امتدت االمبراطورية  لتضم بالد الشام و بالد العراق و بالد 

 بونت ) الصومال(

 ؟  بالقيم االخالقية: دلل ان الجيش المصرى القديم كان يتمسك  7س

جيش المصرى فى االسرة السادسة على مقبرته فى ابيدوس الدليل على ذلك ماسجله القائد )ونى ( قائد الج: 

لم يشاجر احد منهم  -1   -فى سوهاج عن سلوك الجيش المصرى القديم حيث سجل ان الجيش المصرى :

لم يستولى  -2لم يؤخذ احد منهم خبز اى مدينة     -6لم ينهب احد منهم عجينة الخبز من متجول  - 0 غيره 

 عنزة واحدة . احد منهم على اى شخص

 ؟  قديماً وحديثاً  هتمام بالمياهال: دلل على ا 8س

 .كان المصرى القديم  يعتبر تلوث النيل جريمة كبيرة وكان البد ان يبرئ نفسه امام المحكمة عند الحساب فى اآلخرةج:

 نيل من الدستور والتى تنص على التزام الدولة بحماية نهر ال 22وضع المصريون حاليا المادة رقم 

 ات :سئلة تدريبا

 أمام العبارة الغير صحيحة : )×( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة √( : ضع عالمة )  ١س 

 )    (                               سكن المصرى القديم الكهوف عندما نزل للوادى ا. 

 )     ( كان الملك مينا هو اول امبراطور فى التاريخ                                  ب. 

 : أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها من كلمات مما بين القوسين :  0س 

 عاصمة مملكة الشمال هى ........ بينما عاصمة مملكة الجنوب هى ........ -أ

 الحضارة المصرية القديمة ...........و............من العوامل الطبيعية لقيام ب . 

 خاض تحتمس الثالث كثير من المعارك اهمها معركة ....................... -ج

 ؟ سم عصر بناة االهراماتلقديمة باتسمية عصرالدولة ابم تفسر :   2س 

 :األجابة

 )×( : أو )√(  /  ضع عالمة  ١ج 

 ×(ب . )          × (.                     ا. ) 

 / أكمل  :  0ج

 مجدو -2المناخ       –نهر النيل ب.                         نخب -بوتو ا . 

 بسبب اهتمام ملوك هذا العصر ببناء االهرامات الضخمة  . /   2ج 

 



 للغات  0222مدارس جيل 

3 
 

 

 

 ماهى الوحدات التضاريسية الموجودة فى مصر ؟  :١س

 –الصحراء الشرقية  –سطح مصر ينقسم الى اربع وحدات تضاريسية وهم ) وادى النيل والدلتا ومنخفض الفيوم ان 

 شبه جزيرة سيناء ( –الصحراء الغربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت التضاريسة فى الوادى والدلتا ؟: اذكر اهم الظاهرا 0س

تقدر بنحو      احة فى مصر حيث ان مساحتهم التضاريسية مستعتبر الوادى والدلتا ومنخفض الفيوم هى اصغر الوحدات ج: 

 ومقسمة كالتالى :  ، وتتميز االراضى فيها بجودة وخصوبة التربة التعرية المائيةمن مساحة مصر وتشكلت نتيجة  %  2

ب فى البحر كم وينبع من بحيرة فيكتوريا فى وسط افريقيا ويص2333هو اطول انهار العالم يبلغ طوله نهر النيل : -١

نهر  –النيل االزرق  –ومن روافده ) نهر عطبرة و يطلق عليها دول حوض النيل ة دول11بالمتوسط شماالً ويمر 

 .  السوباط ( 

هى رواسب فيضية تكونت عند مصب نهر النيل ، الدلتا :   -0

% من 22تحتوى على اكثر من ، وتبدو الدلتا فى شكل مثلث 

كان يجرى بها عدة فروع قديماً ، ، لزراعية بمصر االراضى ا

 لم يتبقى منها اال فرعى رشيد ودمياط .

يقع جنوب غرب القاهرة ، وبالرغم من منخفض الفيوم :  -2

وقوعه فى الصحراء الغربية اال ان اراضيه خصبة وذلك بسبب 

)ترعة بحر يوسف ( التى توصل مياه نهر النيل الى المنخفض ، 

 خفضات . مما جعله مميز عن باقى المن

 ؟ الصحراء الغربية : اذكر اهم الظاهرات التضاريسة فى  2س

وتتميز بانتشار  يل ينحدر من الجنوب الى الشمالو ثلثى مساحة مصر وتبدو على شكل مستطحاكبر الوحدات التضاريسية وتبلغ نهى ج: 

 :   الظاهرات فيها كالتالىوتقسم  اآلبار الجوفية ويوجد بها مناجم الحديد وآبار البترول والغاز الطبيعى

 يوجد هضبة الجلف الكبير وجبل العوينات .فى الجنوب :  -١

-الداخلة -القطارة -البحرية -تنتشر المنخفضات الناتجة عن التعرية الهوائية والمائيةمثل منخفض ) سيوة فى الوسط : -0

على الحدود المصرية الخارجة( ومعظمها يوجد فيه سكان النتشار الزراعة والتعدين ، ويوجد ايضا) بحر الرمال العظيم( 

 .الليبية

 ( مظاهر سطح بلدى) الثالثالدرس 
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 توجد هضبة مارمريكا .  فى الشمال :  -2

 ؟ الصحراء الشرقية: اذكر اهم الظاهرات التضاريسة فى  2س

 تتميز بانها صحراء جبلية هضبية بسبب وجود جبال البحر األحمر ، وغنية بالمعادن كالذهب والفوسفات ج: 

اقسامها التضاريسية هما ، و ينتشر بها االودية الجافة 

 :كالتالى 

انكسارية تكونت نتيجة حركات جبال البحر األحمر : -١

فاع بعضها اصابت الصخور الصلبة  وادت الى ارت

يعد جبل شايب البنات اعلى و وانخفاض البعض اآلخر 

 قمة جبلية فى الصحراء الشرقية . 

 هضبة العبابدة(  -)هضبة المعازة  -الهضاب : -0

 ؟مالمقصود باالودية الجافة ومااهميتها : 4س

 مجارى مائية كانت تملإها المياه قديماً ثم جفت هى  ج:

يمكن االستفادة منها فى انشاء طرق او مجار  واهميتها

 مائية عند حدوث السيول مثل )وادى العالقى( .

 ؟ شبه جزيرة سيناء: اذكر اهم الظاهرات التضاريسة فى 2س

 :  كالتالىاقسامها التضاريسية ج: 

 تتميز بوعورة التضاريس ويوجد بها جبلى سانت كاترين وموسى . فى الجنوب : 

 تنتشر الهضاب مثل هضبة التيه . فى الوسط :

 .  الذى يصب فى البحر المتوسط  ينحدر نحو البحر المتوسط ويوجد به بعض االودية مثل وادى العريش فى الشمال :

 ؟بم تفسر اهمية قناة السويس : 6س

 % من حركة التجارة العالمية وتصل بين البحرين االحمر والمتوسط .10المائية فى العالم تتحكم فى نحو من اهم الممرات ج: 

 ؟مالنتائج المترتبة على حفر قناة السويس بالنسبة للعمران  : 7س

 .ادى حفر قناة السويس الى التوسع العمرانى على جانبيها فاتسع العمران فى مدن السويس واالسماعيلية وبورسعيد ج : 

  : للتعرية مثل ) تآكل الشواطئ والترسبات الرملية ( مما يدفع هيئة قناة السويس باعمال صيانة  قناة السويسيتعرض مجرى ملحوظة

 .للمجرى سنوياً 

 أسئلة تدريبات :
 : أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها من كلمات مما بين القوسين :  ١س 
 يعتبر جبل ........... هو اعلى قمة جبلية فى الصحراء الشرقية ا. 
 يوجد فى دلتا نهر النيل فرعى .............و...............ب 

 : صوب ماتحته خط : 0س 
                          ة فى جنوب الصحراء الغربي مارمريكاتوجد هضبة ا. 

     الصحراء الشرقيةتنتشر المنخفضات فى ب. 
 بم تفسر أهمية األودية الجافة ؟ :  2س 

.................................................................................................................... 

 حر يوسف موجودة ؟ : ماذا يحدث اذا لم تكن ترعة ب4س

.................................................................................................................... 
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 األجابة :
 دمياط ورشيد ب .                 شايب البنات/ أكمل :.    ا.  ١ ج
 الصحراء الغربيةب .                 جلف الكبير/ صوب :.     ا. ال0ج

 طرق او مجارى مائية عند حدوث سيولتساعد فى انشاء /  2ج 

 / لن تصل مياه النيل الى منخفض الفيوم وسوف يصبح منخفض صحراوى ال يوجد فيه زراعة . 4ج

 

 

 

 

 : بم تفسر اختالف درجات الحرارة من مكان آلخر فى مصر ؟ ١س

 ج:يتأثر المناخ فى مصر بعدة عوامل منها مايلى : 

 تعتدل درجات الحرارة كلما اقتربنا من البحار وذلك بسبب ان المياه تلطف درجة حرارة الجو . القرب والبعد من المسطحات المائية : -١

قد و تنخفض درجات الحرارة فى المناطق المرتفعة و  فى المناطق المنخفضة مثل الوديانترتفع درجات الحرارة  :مظاهر السطح  -0

 .تتكون الثلوج على قمم الجبال خاصة فى فصل الشتاء مثل جبل سانت كاترين 

تقع فى االقليم الصحراوى  ( شماالً مما جعل معظم اراضيها ° 61 63 - ° 00تقع مصر بين دائرتى عرض ) الموقع الفلكى :  -2

المناطق الشمالية لمصر تقع فى اقليم البحر المتوسط الذى يمتد بين ، و ( شماالً  ° 62 - ° 19الحار الذى يمتد بين دائرتى عرض ) 

 .شماالً   ( °22 - ° 62دائرتى عرض ) 

 

 : قارن بين االقليم الصحراوى الحار واقليم البحر المتوسط ؟  0س

 

 

 

 

 

 

 اقليم البحر المتوسط الصحراوى الحاراالقليم 

ديد البرودة شتاًء شديد الحرارة صيفاً خاصة بالنهار وش
 ، مثل مدينة أسوان . وخاصة بالليل

وسقوط باعتدال درجات الحرارة وهبوب الرياح يتميز 

 ، مثل مدينة مرسى مطروح .االمطار فى فصل الشتاء

 

 ( مناخ بلدى) الرابعالدرس 
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 األربعة ؟  : بم تفسر حدوث ظاهرة الفصول2س

 .  وربع يوم 632ألن كوكب االرض يدور حول الشمس مرة كل ج: 

 

 طول النهار ( –درجات الحرارة  –تعامد الشمس  –: قارن بين فصول السنة األربعة من حيث ) وقت حدوثهم 4س

وجه 
 المقارنة 

 فصل الربيع فصل الشتاء فصل الخريف فصل الصيف

وقت 
 الحدوث 

 –يوليو  –يونيو 
 اغسطس

 -ابريل  –مارس  فبراير   -يناير  -ديسمبر نوفمبر   –اكتوبر  –سبتمبر 
 مايو  

تعامد 
 الشمس 

على مدار 
 السرطان

 على دائرة االستواء   على مدار الجدى   االستواء على دائرة

درجات 
 الحرارة 

ترتفع درجات 

الحرارة خاصة 

فى االجزاء 

الجنوبية لمصر 

 ويكون الجو جافاً  

 

تنخفض درجات الحرارة  عن 

فصل الصيف ويعتدل الجو 

 وتنشط الرياح

تسقط  االمطار الغزيرة ) 

السيول(  فى بعض انحاء مصر 

خاصة جبال البحر االحمر 

وجنوب سيناء مما يإدى الى 

 العديد من المشكالت .

 

يسود الجو البارد خاصة فوق 

المناطق الجبلية والمناطق الداخلية 

التى تصل بها البعيدة عن البحر 

درجات الحرارة الى الصفر 

 المئوى مثل محافظة المنيا . 

يتساقط الثلوج على الجبال العالية 

مثل جبل سانت كاترين وجبل 

موسى مما يساعد على تنشيط 

 حركة السياحة بهم

 

يسود الجو المعتدل 

مع نشاط لحركة 

الرياح مثل رياح 

 الخماسين .

 

النهار اطول من  طول النهار 
 الليل

يتساوى طول الليل  النهار اقصر من الليل يتساوى طول الليل والنهار
 والنهار

 

 مالمقصود بـ ) رياح الخماسين ( ومالنتائج المترتبة عليها ؟  2س

هى رياح محملة بالرمال واالتربة تسبب اصابة االنسان ببعض االمراض مثل امراض الجهاز التنفسى وايضا تسبب تلف للمحاصيل ج: 

 الزراعية .

 

 

 أسئلة تدريبات :
 :  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة مما يلى : ١س 
 .................... تتعامد الشمس على مدار السرطان فى فصل ا. 

 ( الصيف  -الخريف  – الشتاء – الربيع)                                                                            
 ....................تنشط رياح الخماسين فى شهر ب .

 (  اكتوبر – يوليو – ابريل – يناير)                                                                
 مالعالقة بين تساقط الثلوج والسياحة ؟ : 0س 

 

 األجابة :
 ابريلب .                          الصيف :  ا. ١ج 

 . تساقط الثلوج على الجبال العالية مثل جبل سانت كاترين وجبل موسى مما يساعد على تنشيط حركة السياحة بهمت ان حيث:0ج
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 باتات الطبيعية( ؟ نال –: مالمقصود بـ ) التنوع البيولوجى ١س

 من كائنات حية ونباتات طبيعية . هو تنوع الحياة الحيوانية والنباتية على كوكب األرضالتنوع البيولوجى : :١ج

 فى زراعتها . النباتات التى تنمو تلقائياً دون تدخل االنسانالنباتات الطبيعية :

 بم تفسر تنوع النباتات الطبيعية فى مصر ؟  :0س

 تنوع البيئات المصرية . -6توفر المياه       مدى  -0تنوع المناخ بين الصيف والشتاء    -1بسبب :0ج

 -: وضح استخدامات النباتات الطبيعية فى عهد المصريين القدماء : 2س

وصفة  032استخدمها المصريين القدماء فى الطب والعالج وسجلوا الوصفات الطبية على البرديات مثل بردية )هيرست( التى تشمل :2ج

 وصفة طبية . 933تشمل طبية وبردية ) ايبرس ( والتى 

 ترجع البرديتان الى عصر الملك امنحتب األول أحد ملوك الدولة الحديثة ومن النباتات الطبيعية التى استخدموها فى الطب والعالج وصناعة

 الشعير (    –الياسمين  –الزيتون  –اللوز  –الخروع  –العطور ) السنط 

 : ماهى اهم النباتات الطبيعية والحيوانات البرية فى الوادى والدلتا ؟ 4س

 -الحشائش مثل ) نبات الحلفا ( واالشجار مثل ) الكافورالنباتات الطبيعية :  :4ج

 .  الجميز ( والنباتات المائية مثل ) البوص ( –التوت 

الثعالب( وبعض  –الحيوانات البرية مثل ) الذئاب  يندر وجودالحيوانات البرية : 

 الطيور مثل )ابو قردان(بسبب وفرة الغذاء بالوادى والدلتا .

 

 : ماهى اهم النباتات الطبيعية والحيوانات البرية فى الصحارى المصرية  ؟ 2س

تقل النباتات الطبيعية فى الصحارى المصرية بسبب النباتات الطبيعية :  :2ج

االمطار وارتفاع درجات الحرارة صيفاً و تتميز ندرة 

النباتات الصحراوية بانها تتحمل الجفاف والحرارة 

 النخيل ( –الخروع  –التين الشوكى  –ولها جذور طويلة تصل للمياه الجوفية مثل ) الصبار  ةالمرتفع

اليربوع ( والزواحف مثل ) الثعابين(  –جمل تنتشر فيها الحيوانات التى تتحمل الجوع والعطش مثل ) الالحيوانات البرية : 

 وحيونات سريعة الجرى مثل ) الغزال(

 

 (الدرس الخامس )النباتات الطبيعية والحيوانات البرية فى بلدى 
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 : ماهى اهم النباتات الطبيعية فى الساحل الشمالى  ؟ 6س

اللوز (  -الزيتون –ينمو بالساحل الشمالى النباتات الحولية التى تصلح لرعى الحيوانات وتنمو اشجار مثل  ) التين النباتات الطبيعية :  :6ج

 بسبب سقوط االمطار الشتوية .

 بم تفسر اهمية النباتات الطبيعية ؟:7س

 ناتهم حيث تعد غذاًء لهم .ايستخدمها البدو فى رعى حيو -1 :7ج

 صناعة االدوية والعطور ومستحضرات التجميل . -0

 بعض المناطق الطبيعية تجذب السياح لالستمتاع بجمالها وحيواناتها النادرة .  -6

 ماهى االخطار التى تهدد الحياة البرية فى مصر ؟ :8س

التلوث الزراعى  -2 ازالة النباتات الطبيعية لزراعة المحاصيل الغذائية  -2الصيد الجائر      -6تغير المناخ      -0ندرة المياه     -1:8ج

 الزحف العمرانى .  -3والصناعى     

 النمر السيناوى(  –السالحف البرية والبحرية  –الغزال  –من اهم الحيوانات المهددة باالنقراض ) الفهد المصرى و 

 وضح دور الدولة لحماية الحياة البرية فى مصر ؟ :9س

مائية بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها ال( من الدستور المصرى على ان التزام الدولة 22تنص المادة ) :9ج

ظر التعدى عليها او تلويثها او استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها والحفاظ على الثروة النباتية حومحمياتها الطبيعية وي

، لذلك تقوم الدولة باقامة عدداً من المحميات الطبيعية لحماية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها لالنقراض أو الحظر 

 الحياة البرية . 

 : مالمقصود بــ المحميات الطبيعية ؟ ١2س

ذات قيمة ثقافية او علمية او  او ظواهر طبيعية هى مساحات من االرض او المياه تتميز بما تضمه من حيوانات او طيور او اسماك :١2ج

 . او اتالف النباتات  ياحية او جمالية ويحظر فيها الصيدس

  -: اذكر امثلة على بعض المحميات الطبيعية فى مصر :١١س

 فى محافظة جنوب سيناء محمية نبق :  -0 : فى محافظة البحر األحمر     محمية جبل علبة -١:١١ج

م 1892شمال سيناء وقد اعلنتها الحكومة المصرية كمحمية طبيعية عام  فى شرق بحيرة البردويل غرب مدينة العريشمحمية الزرانيق : -2

ويوجد بها طيور مثل ) البجع والبط ، وتعد تلك المحمية هى المحطة االولى لهجرة الطيور من اسيا واوربا الى افريقا هرباً من الصقيع،

 والبلشون وابو قردان والصقر (وبعض النباتات مثل شجيرات ) الشيح ( التى تحتوى على نسب مرتفعة من الزيوت العطرية . 

 : نوع من النباتات الطبيعية .  0622مصر اكثر من  يوجد فى ملحوظة 

 

 أسئلة تدريبات :
 :  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة مما يلى : ١س 
 .................... يوجد نبات الحلفا فى ا. 

 ( الصحراء الشرقية - الساحل الشمالى –الصحراء الغربية –الدلتا)                                                                            
 من الحيوانات التى توجد بالصحارى .......ب .
 (  اليربوع – الثعالب –الذئاب  – ابو قردان)   

 ؟  بم تفسر تنوع النباتات الطبيعية فى مصر : 0س 

............................................................................................................................................ 

 : مامقصود ب.....؟ 2س

 .......................................................................................................التنوع البيولوجى :  -أ

 ......................................................................................................المحميات الطبيعية:  -ب
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 األجابة :
 اليربوعب .                          الدلتا:  ا. ١ج 

 تنوع البيئات المصرية . -6مدى توفر المياه        -0والشتاء   تنوع المناخ بين الصيف  -1بسبب :0ج

 من كائنات حية ونباتات طبيعية . هو تنوع الحياة الحيوانية والنباتية على كوكب األرض -أ :2ج

او ظواهر طبيعيةذات قيمة ثقافية او علمية او  حيوانات او طيور او اسماكهى مساحات من االرض او المياه تتميز بما تضمه من -ب

 . او اتالف النباتات  ياحية او جمالية ويحظر فيها الصيدس

 

 

 : مالمقصود بالتغير المناخى ؟  ١س

 . هى االختالفات والتحوالت فى االحوال المناخية  :١ج

 : اذكر امثلة عن التغير المناخى فى مصر ؟ 0س

ة رمن المعتاد ان يكون الطقس بارداً فى الدلتا اال انه اصبح يتخلله فترات شديدة البرودة وامطار غزي فى فصل الشتاء ::0ج

 تصل لحد السيول . 

اصبح حاراً اكثر من المعتاد مما ادى لقلة الليالى الباردة وزيادة  فى فصل الصيف :

 الليالى الدافئة .

 فى الجو ؟ : بم تفسر حدوث تغيرات مناخية 2س

واالسمدة الكيماوية  االفراط فى استخدام المبيدات -6ازالة الغابات -0بترول(  حرق الوقود الحفرى ) ال -1االسباب البشرية : -اوالً :2ج

 زيادة التلوث  -2االنشطة الصناعية كاالسمنت والحديد      -2     فى الزراعة 

 التغيرات فى االشعاع الشمسى  -0االنفجارات البركانية             -1االسباب الطبيعية :  -ثانياً 

 : مالنتائج المترتبة على التغيرات المناخية ؟ 4س

كل اسباب التغير المناخى تإدى الى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة مثل غاز ثانى اكسيد الكربون واالوزون وتصاعدها فى الهواء مما :4ج

  -: يؤثر علىمما يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة على سطح األرض بمرور الوقت 

 ريا(.صحة االنسان حيث تإدى الى ظهور عديد من االمراض مثل ) المال -1

 نقص مساحة االراضى الزراعية وتدهور التربة ممايإثر على االنتاج الزراعى . -0

 انقراض انواع كثيرة من النباتات الطبيعية والكائنات الحية.  -6

 ندرة المياه العذبة بسبب التبخر.  -2

 نسوب مياه البحار .تآكل شواطئ مصر الشمالية وغرق اجزاء من السواحل المصرية مستقبالً بسبب ارتفاع م -2

 .ضعف وموت الشعاب المرجانية مما يإثر على السياحة المصرية  -3
  -: وضح دور الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية :2س

 اتخذت مصر عدة اجراءات لمواجهة التغيرات المناخية مثل :  :2ج

لمياه العذبة اعادة تدوير ا -ه السيول وتطوير البنية التحتية تخزين ميا - المستدام ومصادر الطاقة النظيفةالتوسع فى استخدام وسائل النقل ) 

 ( م  0200استضافة مصر لمإتمر االمم المتحدة للتغير المناخى فى شرم الشيخ فى نوفمبر  -وتحلية مياه البحر 

 . 0222*االستراتيجية الوطنية للتغييرات المناخية فى مصر 

 بالتعاون بين كافة جهات الدولة . 0222االستراتيجية الوطنية للتغييرات المناخية فى مصر  0200يو ما 18أطلقت الحكومة المصرية فى  -

 هدفها : مواجهة أزمة تغير المناخ التى تشكل تهديدا لكافة مجاالت الحياة . -

 (التغيرات المناخية واثرها على بلدى) سادسالدرس ال
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 الحرارى (تغطى االستراتيجية كل األنشطة االقتصادية التى تنتج الغازات الدفيئة ) غازات االحتباس  -

 توجه االستراتيجية بضرورة تقليل االنبعاثات و سرعة التعامل مع التغيرات المحتملة . -

 أسئلة تدريبات :
 : اكمل العبارات اآلتية :  ١س 
 من االسباب البشرية للتغير المناخى ..............و..............ا. 

 بب ..............تؤثر التغيرات المناخية على ندرة المياه العذبة بسب .
 : مامقصود ب.....؟ 0س

 .....................................................................:  التغير المناخى -أ

 

 األجابة :
 التبخرب .                          ازالة الغابات و زيادة التلوث:  ا. ١ج 

 .هى االختالفات والتحوالت فى االحوال المناخية :0ج

 

 

 الملك تحتمس الثالث :  -١

هو احد ملوك االسرة الثامنة عشر فى الدولة الحديثة ، اصبح ملكاً على مصر وهو مازال صغيراً فاصبحت زوجة والده توليه الحكم :

 )حتشبسوت( وصية على العرش ثم ملكة شرعية للبالد حتى توفيت .

 

جدران معبد الكرنك ، واهتم بالجيش وتدريبه وزوده بالفرسان والعجالت  على تولى تحتمس الحكم ونقش مراسم تتويجهاعماله:أهم 

 ، وبنى ايضاً الكثير من المعابد والمسالت الضخمة . الحربية وبنى القالع والحصون 

 

 السورية بقيادة حاكم قادش وانتصر التى حارب فيها الجيوش قاد العديد من الحمالت العسكرية اشهرها معركة مجدو تكوين االمبراطورية :

 التاريخ . عليهم وبسط نفوذه فى سورية وفلسطين واستطاع ان يبسط نفوذه فى مصر حتى بالد النوبة جنوباً ويكون اقدم امبراطورية فى

 الملك مينا ) نعرمر( :  -0

ق.م ، واختار  6022حاكم طيبة ) االقصر حالياً( ومإسس اول اسرة حاكمة فى تاريخ مصر القديمة ، استطاع توحيد البالد عام اعماله :أهم 

او الجدار األبيض نفر ( وتعنى الميناء الجميل  –موقعاً يتوسط مملكتى الشمال والجنوب وأنشؤ فيه قلعة محاطة بسور ابيض واسماها ) من 

وكانت مهمة منف هى االشراف على نطقة ميت رهينة فى محافظة الجيزة واطلق عليها العرب عند فتح مصر اسم )منف(.وهى االن م

 .بالد الدلتا بعد ضمها الى ملك الصعيد 

 

 –جنوب نسر ال –صاحب التاجين  –ملك مصر العليا والسفلى  –اطلق المصريون عدة القاب على الملك مينا منها ) ملك األرضين  القابه :

 ثعبان الشمال (

 

تم تسجيل انتصارات الملك مينا على لوحة تعرف باسم لوحة نارمر على احدى جانبيها يصور الملك وهو يرتدى التاج االبيض  لوحة نارمر :

تاج مملكة الجنوب وهو يوشك ان يضرب حاكم مملكة الشمال ، وعلى الجانب االخر 

يصور الملك بالتاج االبيض فى مسيرة النصر وتحته تتشابك رقاب اثنين من 

نات االسطورية ويتم تقييدهما بواسطة شخصيات بشرية ويعتقد انهما يمثالن الحيوا

 مصر العليا والسفلى التى تخضع لسيطرة الملك .  

 

 

 

 

 

 شخصيات مصرية مؤثرة 
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 : مالمقصود بـــ )الحاجات ( ؟ ١س

 هى الشعور بالحرمان مما يدفع الفرد لمحاولة اشباع هذا الحرمان .  :١ج

  : لالنسان حاجات متعددة يسعى الشباعها مثل : الحظ ان 

عندما يشعر االنسان بالجوع فهو فى حاجة للمؤكل .  -1  

عندما يشعر االنسان بالعطش فهو فى حاجة لشرب الماء . -0  

 الثانوية (  ؟ –: قارن بين انواع الحاجات ) األولية  0س

 :0ج

 الحاجات الغير اساسية ) الثانوية(  الحاجات االساسية ) األولية ( وجه المقارنة 

هى الحاجات التى تساعد االنسان على البقاء  التعريف 

 على قيد الحياة  

هى الحاجات التى يمكن لالنسان ان يعيش بدونها 

 تسبب له السعادة والرفاهيةولكنها 

السفر  –الثمن  باهظةشراء الهواتف  –االلعاب  المسكن –المشرب  –المؤكل  امثلة عليه 

 للتنزه

 

 : التعليم ( –الرعاية الصحية  –) األمن  االساسية تشمل ايضا الحاجة الى  مع التقدم الحضارى اصبحت الحاجاتملحوظة 

 البد من وجود موارد . ملحوظة : لكى تشبع كل هذه الحاجات 

 : مالمقصود بـــ ) الموارد ( ؟ 2س

 .  هى كل الوسائل التى يمكن ان تشبع حاجات االنسان:2ج

 قارن بين انواع الموارد ؟  :4س

 تنقسم الموارد الى نوعين على حسب وفرتها الى :   :4ج

 موارد حرة  موارد نادرة  وجه المقارنة 

إشباع حاجات الموارد التى التكفى  التعريف 
 السكان ، وندرتها تسبب مشكلة .

الموارد الموجودة بكميات غير محدودة ، تكفى 
 حاجات السكان وال تسبب مشكلة .

 –المياه العذبة  -األرض الزراعية امثلة عليه 
 مصادر الطاقة(

 أشعة الشمس ( -مياه البحر –) الهواء 

 

 : كيف نحافظ على الموارد ؟  2س

 عن طريق ترشيد استهالك المياه والكهرباء  وعدم االسراف فى استخدامهم .  -1:2ج

 يجب علينا عدم انفاق المال اال فى الضروريات مثل :  -0

 اعداد -نقلل من الوجبات السريعة  -لمؤكوالت التى نصنعها فى المنزل نعتمد على ا - شراء الخبز الذى يكفى استهالكنا اليومى)

 ف فى شراء المالبس باهظة الثمن ( ال نسر -الطعام بحسب عدد افراد االسرة 

 االستغناء عن بعض الموارد التى اليمكننا الحصول عليها ، واستخدام بدائل لها .  -6

 الوحدة الثانية / الدرس األول )  الحاجات والموارد االقتصادية (
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 : بم تفسر  حدوث المشكلة االقتصادية فى مصر ؟  6س 

 بسبب زيادة معدل نمو السكان عن معدل زيادة الموارد االقتصادية المتاحة . :6ج

 أسئلة تدريبات :
 : اكمل العبارات اآلتية :  ١س 
 من الموارد النادرة  ..............و..............ا. 
 بوجود .......... اليمكن اشباع الحاجات اال -ب
 : مالمقصود بـ.....؟ 0س

 .......................................................................................................:  الحاجات األولية -أ

 الموارد الحرة : ....................................................................................................... -ب

 

 األجابة :
 موارد ب .                          المياه العذبة ومصادر الطاقة :  ا. ١ج 

 هى الحاجات التى تساعد االنسان على البقاء على قيد الحياة   -أ:0ج

 الموارد الموجودة بكميات غير محدودة ، تكفى حاجات السكان وال تسبب مشكلةهى  -ب

 

 

 بم تفسر تسمية كوكب االرض بالكوكب األزرق ؟  -١س

 % من مساحة سطحه 31ألن المياه تغطى  :١ج

 قارن بين أنواع المياه )المالحة والعذبة (؟  – 0س

وجه 
 المقارنة 

 المياه العذبة  المياه المالحة 

 المياه% من اجمالى نسبة 6.2تمثل نسبة  % من اجمالى نسبة المياه83.2تمثل نسبة  نسبتها 

المحيطات و البحار و البحيرات  امثلة عليها 

 المالحة

 

الجليد فى األنهار  و البحيرات العذبة و 

لناتجة عن تساقط المياه او القطبين 

 .  االمطار والثلوج

 اين توجد المياه العذبة فى مصر ؟  -2س

 نهرالنيل وفرعيه )دمياط ورشيد( اللذان يصبان بالبحر المتوسط الى جانب )بحيرة ناصر (  نهر النيل : -١: 2ج

 االمطار :  -0

 تعتمد الزراعة فى الساحل الشمالى لمصر على مياه االمطار

 اليمكن االعتماد على مياه االمطار كلياً ألنها تختلف من عام ألخر 

 المياه الجوفية :  -2

 الخارجة (  –الداخلة  –الفرافرة  –البحرية  –تعتمد عليها الحياه فى الواحات المصرية مثل واحة ) سيوة 

 مالمقصود بالخزان الجوفى  ؟  -4س

 هو عبارة عن كتلة صخرية قادرة على تخزين المياه . من أهم الخزانات الجوفية فى مصر ) خزان الحجر النوبى ( الخزان الجوفى ::  4ج

  

 الموارد المائية فى بلدى( الدرس الثانى )
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 ماهى أهمية نهر النيل لمصر قديماً وحديثاً ؟  -2س

 حديثاً  قديماً 

لعب دوراً عظيما فى قيام الحضارة المصرية القديمة حيث  -1

 مد مصر على مر العصور 

 استخدموه كوسيلة نقل ( –المياه العذبة  –بـ ) التربة الخصبة  

 ربط المصريون القدماء حياتهم بالنيل حيث :  -0

فهموا طبيعته واوقات الفيضان والجفاف ونظموا مواسم  -أ

 الزراعة 

بنو مقياس النيل لقياس منسوب مياه النيل ومقارنته بالسنين  -ب

 السابقة 

 استخدموه فى النقل  -جـ

 

 مليار متر مكعب سنوياً  22.2يمد النيل بلدنا مصر -1

 تستخدم هذه المياه فى :  -0

التجارة لنقل  -الصناعة  –االسماك  صيد -) الزراعة 

 االستخدامات المنزلية ( -مجال السياحة  -البضائع 

أنشؤ المصريون العديد من المشروعات لالستفادة من  - 6

 مياه نهر النيل مثل : 

ترعة  –السد العالى  –ترعة االبراهيمية  –) خزان اسوان 

 االسماعيلية ( 

 

 

 بم تفسر أهمية المياه العذبة ؟  – 6س

 صناعة النسيج وصباغة االقمشة وغسلها  -صيد االسماك       جـ  -رى المحاصيل الزراعية     ب -أ :6ج

 مجال السياحة  -نقل البضائع     و -تستخدم فى المنازل والهيئات المختلفة    هـ -د

 

 : اذكر بعض الطرق لترشيد استهالك المياه العذبة ؟ 7س

 تجنب استمرار فتح المياه اثناء تنظيف االسنان او غسل الخضار  -ب                  التقليل من وقت االستحمام  -أ: 7ج

 استخدام كميات مياه اقل عند غسل السيارات او المالبس  -د     عدم رش المياه لتلطيف الجو خارج المنزل -جـ

 

  مارس من كل عام باليوم العالمى للمياه وذلك للتوعية بأهمية المياه العذبة  00ملحوظة : يحتفل العالم يوم 

 اين توجد المياه المالحة فى مصر ؟  –8س

 بحيرة قارون بالفيوم    -2خليجى العقبة والسويس    -6البحر المتوسط     -0البحر األحمر   -1 :8ج

 –البرلس  –المنزلة  –البحيرات المالحة الشمالية التى تقع على البحر المتوسط وهى ) البردويل  -2 

 مريوط (  –ادكو 

 المياه الجوفية المالحة ) التى تكون قريبة من البحار(  -3

 بم تفسر أهمية المياه المالحة فى مصر ؟  -9س

 نستخرج منها الغاز الطبيعى من قاع البحار والمحيطات  -ب  نستخرج منها االمالح مثل ملح الطعام -أ :9ج

 صيد االسماك -د       تعتبر وسيلة هامة جداً فى النقل البحرى -جـ

 مالمقصود بتحلية المياه المالحة واين توجد محطاتها فى مصر ؟  – ١2س

 تحلية المياه : هى تحويل المياه المالحة لمياه عذبة .   :١2ج

 ء العديد من محطات تحلية المياه فى محافظات الحدود الصحراوية وهى محافظاتتقوم مصر ببناو 

 الوادى الجديد ( –مرسى مطروح  –البحر األحمر  –شمال سيناء  –) جنوب سيناء 

 هناك ايضاً محطات اخرى فى محافظتى االسماعيلية والسويس من اهمها : 

 ) محطة العين السخنة ( التى تعد اكبر محطة تحلية مياه فى العالم وتخدم المناطق السكنية والمناطق الصناعية المحيطة بها . 

 حديثا  
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 أسئلة تدريبات :
 : اكمل العبارات اآلتية :  ١س 

 يمكن الحصول على المياه العذبة من ...........و............ -ا
 تعتبر محطة ...........اكبر محطة تحلية للمياه فى العالم  -ب
 : بم تفسر .....؟ 0س

 أهمية المياه المالحة  -أ

.......................................................................................................... 

 األجابة :
 العين السخنة  ب .                          نهر النيل واالمطار :  ا. ١ج 

 صيد االسماك واستخراج البترول والغاز الطبيعى واستخراج االمالح وتستخدم فى النقل البحرى  -أ :0ج

 

 

 

 

 

 قارن بين مراحل صناعة االدوات فى مصر قديماً ؟  -١س

 عصر المعادن  العصر الحجرى الحديث  العصر الحجرى القديم 

استخدم المصرى القديم فى هذا 

العصر ) حجر الصوان ( كما 

هو أو نحته ببساطة لصنع ادواته 

 الحجرية ، مثل :

) الفئوس اليدوية التى استخدمها 
 رماح الصيد ( -فى الصيد  

 صنع بعض االدوات من 

 ) عظام الحيوانات (

 

استطاع االنسان المصرى القديم أن ينحت 

 الحجارة بدقة ويشكلها حسب استخداماته 

تميزت ادواته بدقتها وصغر حجمها ومنها 

 –المناجل الخشبية  –: ) السكاكين 

ادوات  –المالعق الخشبية  –المطارق 

 الزراعة مثل المحاريث الحجرية ( 

 

ن هوالعصر الذى بدأ فيه االنسان استخدام ادواته م

 المعادن 

اكتشف ) النحاس ( وخلطه مع معدن ) القصدير ( 

المحاريث اليدوية  –فصنع منه : ) السيوف البرونزية 

أس برونزى رالرمح ب –المصنوع من الخشب والبرونز 

األدوات الطبية البرونزية والنحاسية مثل المالقط  –

 والمناشير والكماشات والمقصات (

 د ( وصنع منه االسلحة ثم عرف بعد ذلك معدن ) الحدي

وعرف ) الذهب والفضة ( واستخدمهما فى صناعة 

 الحلى  وادوات الزينة 

رسم المصريون القدماء خرائط لإلشارة الى مواقع 

 المناجم التى يوجد فيها مثل هذه المعادن

 

 اذكر أهم المعادن الموجودة فى مصر وأهم استخداماتها ؟  -0س

 تمتلك مصر ثروة من الموارد المعدنية أهمها : :0ج

يستخدم فى صناعة و يستخرج من مناجم السكرى فى الصحراء الشرقية الذهب : -١

 الحلى 

 يستخدم فى صناعة ويستخرج من الواحات البحرية فى الصحراء الغربية الحديد : -0

 اآلالت ( –قضبان السكك الحديدية  –) حديد التسليح 

 الموارد المعدنية فى بلدى( ) لثالدرس الثا
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 البويات ( –يستخدم فى صناعة ) الصلب و  يستخرج من ) منجم ام بجمة فى جنوب شبه جزيرة سيناء (:المنجنيز  -2

 مقابض األبواب ( –السبائك  –يستخرج من ) محافظة البحر األحمر بالصحراء الشرقية (يستخدم فى صناعة ) اسالك الكهرباء النحاس : -4

 منطقة السباعية والمحاميد فى وادى النيل  -0 الصحراء الغربية بى واحة الخارجة منطقة ابو طرطور ف  -1يستخرج من الفوسفات : -2

 الطوب الحرارى (  –المبيدات الحشرية  –يستخدم فى صناعة ) األسمدة الكيماوية 

 مالمقصود بالتعدين ومأهميته ؟   -2س

 هو عملية استخراج المعادن من باطن األرض .  : التعدين :2ج

 يساهم فى زيادة الدخل القومى -0يوفر النشاط التعدينى فرص عمل للموطنين     - 1:  أهمية التعدين

 وضح كيف يتم استخراج المعادن من باطن األرض ؟  – 4س

 يتم استخراج المعادن بطريقتين هما :  :4ج

 الصهر : استخدام الحرارة لفصل المعدن الثمين عن الصخر . -1

 التحليل الكهربى : فصل المعدن عن الصخر باستخدام االحماض والكهرباء -0

 ماواجبنا نحو الموارد المعدنية ؟  – 2س

 المحافظة عليها لالجيال القادمة   -0               ترشيد استهالكها  - 1   واجبنا نحو الموارد المعدنية : :2ج

  وضح دور التكنولوجيا فى عملية التعدين ؟ -6س

 ستخدم التكنولوجيا فى عملية التـعـديـن مــثــل  :ت:  6ج

الطائرات وصور االقمار الصناعية والصور الجوية فى البحث عن المعادن والوصول اليها بسهولة  -1

 وبتكلفة اقل مع الحفاظ على البيئة من التلوث . 

 تكنولوجيا المسح ثالثى االبعاد للحصول على صورة ثالثية االبعاد للمناجم  -0

نقل المعادن باستخدام  -2    تكنولوجيا التحكم عن بعد فى الحفر اآللى للحفاظ على سالمة عمال المناجم  -6

 الشاحنات والقطارات اآللية . 

اكن الصعبة أخذ عينات من المناجم وايضا استخدام الروبوتات ) االنسان اآللى ( فى الوصول الى األم -2

 يستخدم فى عمليات االنقاذ داخل المناجم .  

 أسئلة تدريبات :
 : اكمل العبارات اآلتية :  ١س 

 يستخرج الذهب من منجم .......... بالصحراء الشرقية  -ا
 يتخدم معدن .......... فى صناعة االسالك الكهربائية  -ب

 أمام العبارة غير الصحيحة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √( : ضع عالمة )  0س 

 

 )  (                           استخدم المصرى القديم حجر الصوان فى العصر الحجرى الحديث ا. 
 (  )                  تستخرج المعادن من باطن األرض عن طريق الصهر والتحليل الكهربى ب . 

 

 األجابة :
 النحاسب .                          السكرى:  ا. ١ج 

 ) √( -ب       )×( -أ :0ج
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 مالمقصود بالهيدروجين األخضر ؟  – ١س

 هو فصل الهيدروجين من الماء باستخدام التحليل الكهربى لتوفير الكهرباء النظيفة بدون انبعاث الكربون الملوث للهواء : ١ج

 اتجاه مصر حالياً الستخدام الهيدروجين األخضر ؟ بم تفسر -0س

 الحفاظ على البيئة -6  حماية التنوع البيولوجى  -0  خفض نسبة االحتباس الحرارى  -1تقوم مصر بذلك لعدة اسباب وهى :  :0ج

 

 ماهى مصادر الطاقة التى استخدمها المصريين القدماء وكيف استفادوا منها ؟  -2س

 :2ج

 اكتشف المصرى القديم ) النار( فى العصر الحجرى القديم واستخدمها فى :  النار :  -١

 طهى الطعام  -التدفئة       ب -أ

 فى تسيير المراكب الشراعية  استخدم المصريون القدماء )طاقة الرياح ( الرياح : -0

 استفاد المصريون القدماء من )الطاقة الشمسية ( فى تدفئة منازلهم حيث قاموا بــ :  الطاقة الشمسية : -2

رة ليالً لتنظم درجة تصميم منازلهم بطريق تساعدهم على حفظ حرارة الشمس فى الجدران خالل النهار ، ثم تنطلق الحرا -أ

 حرارة المنزل . 

صنعوا بركاً من المياه وبطنوها باللون األسود لتمتص اشعة الشمس وحرارتها اثناء النهار وفى الليل يضخون الماء  -ب

 الساخن عبر انابيب فى المنازل والقصور . 

 امثلة عليها ( ؟  –قارن بين مصادر الطاقة المتجددة والغير متجددة من حيث ) التعريف  -4س

 : 4ج

 

 وضح من اين يتم استخراج مصادر الطاقة المتجددة واهم استخداماتها ؟  – 2س

 : 2ج

 

 الفحم :  -١

 بعض األدوية ( –يستخدم فى ) صناعة الصلب و  شمال سيناءيستخرج من )منجم جبل المغارة (

 يعد الفحم اكثر مصادر الطاقة غير المتجددة تلويثاً للبيئة 

 

وجه 
 المقارنة 

 الطاقة المتجددة  الطاقة الغير متجددة 

 هى الطاقة التى التنفذ باستخدامنا المستمر لها  هى الطاقة التى تنفذ باستخدامنا لها  التعريف 

 طاقة الشمس  –طاقة الرياح  –الطاقة الكهرومائية  الغاز الطبيعى  –البترول  –الفحم  امثلة 

 تنمية مصادر الطاقة فى بلدى( ) رابعالدرس ال
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 البـتـرول :  -0

   يستخرج منه مشتقات متعددة مثل و  خليج السويس ( –الصحراء الشرقية  –حقول برية وبحرية فى ) شمال الصحراء الغربية يستخرج من 

 صناعة البالستيك( –صناعة االلياف الصناعية  –تستخدم بعض مشتقاته فى : ) توليد الطاقة و  السوالر( -) البنزين 

 الغاز الطبيعى :  -2

 –توليد الكهرباء  –يستخدم فى : ) األغراض المنزلية و البترول أو فى حقول مستقلة  يوجد مصاحباً لحقول

 وقود لبعض وسائل النقل (

 الغاز الطبيعى هو اقل مصادر الطاقة الغير متجددة تلويثاً للبيئة 

 

 من اين يتم توليد الطاقة الكهرومائية فى مصر ؟  -6س

 المائية الصناعية على نهر النيل مثل :تم توليد الكهرباء من المساقط ي: 6ج

 محطة كهرباء قناطر اسنا  -محطة كهرباء السد العالى     جـ -محطة كهرباء خزان اسوان    ب -أ

 

 وضح استخدامات الطاقة الشمسية فى مصر ؟  -7س

تم ، مصر من اغنى دول العالم بالطاقة الشمسية بسبب سطوع الشمس على ارضها طوال العام )بسبب موقعها الفلكى( :7ج

 22فى محافظة اسوان لتنفيذ أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس فى العالم بحيث يضم نحو ) قرية بنبان ( اختيار 

% من انتاج الكهرباء 02محطة شمسية ، وكان سبب اختيار هذا المكان ألنه اكثر المناطق فى العالم سطوعاً للشمس وينتج نحو 

 فى مصر من الطاقة النظيفة .  

 

 لطاقة الشمسية ؟ بم تفسر أهمية ا -8س

 تسخين المياه بالسخانات الشمسية  -توليد الكهرباء      ب -أ -تستخدم فى : :8ج

 

 اين يتم توليد الطاقة الكهربائية من الرياح فى مصر ؟  -9س

تنتج نحو ، فى الشرق األوسط وشمال افريقيا  طة لتوليد الكهرباء من الرياححفى محافظة البحر األحمر أكبر م محطة جبل الزيت:  9ج

 نصف انتاج مصر من الكهرباء المولدة من الرياح . 

 أهمية الرياح كمصدر للطاقة ؟ ماهى – ١2س

 توليد الكهرباء  -تسيير السفن الشراعية       ب -تستخدم لـ : أ: ١2ج

 بم تفسر أهمية مصدر الطاقة فى مصر ؟  -١١س

تساعد على تنمية  - 0توليد الكهرباء وادارة المصانع واالنارة وتسيير وسائل النقل تستخدم فى  -1:١١ج

 مصدر للدخل القومى من خالل تصدير الفائض منها للخارج - 2توفر فرص العمل   -6الصناعة وتطوير العديد من المشروعات  

 وضح جهود الدولة للمحافظة على البيئة ؟ -١0س

 ادة عدد محطات توليد الطاقة المتجددة ألنها  التإثر سلباً على البيئة وتقلل من حدة التغير المناخى زي -1تقوم الدولة بـ  :١0ج

 تطوير وسائل النقل لتسير بالطاقة الكهربائية مثل مترو االنفاق  -0

 ادخال وسائل نقل جديدة مثل ) القطار الكهربائى و األتوبيسات و السيارات الكهربائية ( -6
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 تدريبات :أسئلة 
 : اكمل العبارات اآلتية :  ١س 

 يدخل الفحم فى صناعة ............و............ -ا
 اكتشف المصرى القديم النار فى العصر ............. -ب

 أمام العبارة غير الصحيحة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √( : ضع عالمة )  0س 

 

 (  )ا. البترول هو اكثر مصادر الطاقة تلويثاً للبيئة                                                               
 (  )                            تستخدم الرياح فى تسيير المراكب الشراعية                                 ب .

 

 األجابة :
 الحجرى القديم   ب .                           الصلب واألدوية:  ا. ١ج 

 ) √( -ب       )×( -أ :0ج

 

 

 

 

 كيف كان يتعامل الناس قبل اختراع النقود ؟  -١س

 كان الناس قديماً يتعاملون عن طريق تبادل السلع والخدمات عن طريق مايسمى بنظام ) المقايضة ( :١ج

 مالمقصود بالمقايضة ؟-0س

 هى تبادل سلعة بسلعة اخرى :0ج

 

 بم تفسر صعوبة نظام المقايضة ؟  -2س

 عدم قابلية بعض السلع للتخزين كالفاكهة  -0 سلعة اخرى معه يجب ان يكون الشخص الذى بحاجة الى سلعة ما  -1بسبب  :2ج

 

 مالنتائج المترتبة على صعوبة نظام المقايضة ؟  – 4س

: لذلك كان يحتاج الناس الى نظام يسهل عليهم معرفة قيمة االشياء وتبادلها فتم اختراع النقود ) العملة ( التى سهلت عملية 2ج

 البيع والشراء . 

  المعدنى ( –الجنية فى مصر بفئاته المختلفة ) الورقى لكل دولة عملة محددة مثل 

 

 

 

 الشراء ( ؟  –مالمقصود بعمليتى ) البيع  -2س

 هو اعطاء السلع والخدمات مقابل الحصول على عملة تستخدمها الدولة  البيع : : 2ج

 هو أخذ السلع والخدمات مقابل عملة تستخدمها الدولةالشراء :

 

 الدرس الخامس ) اختراع النقود وتطورها ( 
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  العرض والطلب ( والشراء على عاملين مهمين هما :تعتمد عملية البيع ( 

 

 الطلب ( ؟  –مالمقصود بـ ) العرض  – 6س

 عدد االشخاص اللذين يريدون المنتج . الطلب :            هو الكمية المتاحة من أى منتج والمتوافرة للبيع .العرض : :6ج

 : ماهى العوامل المؤثرة على سعر المنتج ؟  7س

 ألن السعر النهائى للمنتج يشمل تكلفة النقل واأليدى العاملة .    تكلفةالمنتج : -١:  7ج

 منخفض  اذا كان المنتج موجود بكمية كبيرة يكون سعره كمية المنتج :  -0

 مرتفع   اذا كان المنتج موجود بكمية قليلة يكون سعره

 ماهى مراحل تطور النقود ؟  : 8س

 : 8ج

 النقود الورقية  -2 النقود المعدنية  -0 النقود السلعية  -١

كانت كل دولة تتخذ سلعة معينة عملة 

لها ، بشرط ان يقبل السكان التعامل بها 

 فى اتمام عمليتى البيع والشراء ، مثل : 

 ) مصر ( اتخذوا القمح سلعة لهم  -1
) اإلغريق ( اتخذوا االبقار سلعة  -0

 لهم 
) المكسيك ( اتخذوا جوز الهند   -6

 سلعة لهم 
 

بعد اكتشاف االنسان للمعادن بدأت الدول 
تتخذ عملتها من معدن ) الذهب أو الفضة أو 

 النحاس ( 
 

نية عيوب وهى ) دولكن كان للنقود المع
 صعوبة حملها ( 

 

بسبب صعوبة حمل النقود المعدنية لجؤ الناس 

الى ايداع هذه النقود المعدنية فى اماكن آمنة مثل 

) البنوك ( مقابل ورقة مكتوب عليها قيمة 

 المعدن واسم صاحبه فظهرت النقود الورقية . 

كل دولة اتخذت لنفسها عملة ورقية مختلفة عن 

 باقى الدول . 

دولة يكون  بعد ذلك تم انشاء بنك مركزى لكل

 مسئوالً عن اصدار النقود الورقية 

 

 اذكر مراحل تطور النقود فى مصر  – 9س

 : 9ج

 النقود الورقية فى مصر  -2 النقود المعدنية فى مصر  -0 المقايضة فى مصر  -١

اشارت الصور على المقابر فى عهد 

الدولة القديمة  الى استخدام المصريين 

القدماء مبادلة سلعة بسلعة اخرى مثل 

 تبادل السمك بالحبوب .

 

استخدم المصريون العملة الذهبية مثل العملة 

اليونانية التى كانت منتشرة فى ايدى 

 مقيمين فى مصر قديماً . اليونانيين ال

مصرية ) م تم سك العملة ال1963وفى عام 

المصرى الذهب ( وظل يستخدم حتى  هالجني

 انشاء البنك األهلى . 

 

بدأ البنك األهلى المصرى فى اصدار 

م 1988النقود الورقية ألول مرة عام 

وكانت النقود الورقية قابلة للتحويل الى 

 م 1812ة حتى عام النقود الذهبي

م مرسوم ) قرار( بجعل 1812صدر عام 

النقود الورقية هى العملة الرسمية لمصر 

 وأوقف قابلية تحويلها لذهب . 

أصبح الجنية الورقى المصرى هو العملة 

االساسية ولم تعد العمالت الذهبية تستخدم 

 فى التداول ) البيع والشراء (
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  البنك المركزى المصرى وتم منحه حق اصدار النقود الورقية المصرية صدر قانون بانشاء ١962فى عام 

 ماهى العالمة المائية وماهى اهميتها ؟  – ١2س

 عند اصدار ورقة نقود جديدة يقوم الخبراء بوضع عالمة فضية داخل الورقة النقدية تسمى ) العالمة المائية ( :١2ج

 لمنع التزييف والتقليد حيث تحمل كوداً أو نمطاً محدداً لكل عملة . أهميتها :

 

 

 أسئلة تدريبات :
 : اكتب ماتشير اليه العبارة اآلتية  :  ١س 

 )                                  (                تبادل سلعة بسلعة اخرى                    -ا
 تستخدمها الدولة    )                                  (أخذ السلع والخدمات مقابل عملة  -ب

 بم تفسر ..........؟ :  0س 

 

 ا. صعوبة نظام المقايضة 

............................................................................. 

 

 األجابة :
 البيع    ب .                          المقايضة  :  ا. ١ج 

 عدم قابلية بعض السلع للتخزين كالفاكهة  -0 يجب ان يكون الشخص الذى بحاجة الى سلعة ما بحاجة لسلعة اخرى  -1بسبب :0ج

 

 

 مالمقصود بـ النشاط االقتصادى ؟  -١س

 الحرف او المهن التى يمارسها الفرد فى اطار قانونى وتدر عليه دخالً  ىه:١ج

 ماأهم االنشطة االقتصادية فى مصر ؟  – 0س

 : 0ج

 يتضمن النشاط الزراعى فى مصر زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات وتربية الدواجن واالسماك.  النشاط الزراعى : -١

 % من الدخل القومى . 11يسهم بنحو 

يقصد به تحويل المواد الخام ) الزراعية او الحيوانية او المعدنية ( الى سلع ومنتجات .يسهم بثلث الدخل  النشاط الصناعى :

 القومى 

 قارن بين انواع الصناعة ؟  -2س

 : 2ج

 الصناعة االستخراجية  الصناعة التحويلية 

 هى تحويل المواد الخام الى منتجات
 

 هى استخراج المواد الخام من باطن األرض 
 الغاز الطبيعى –البترول –مثل : ) المعادن 

 الوحدة الثالثة / الدرس األول ) االنتاج واالقتصاد ( 
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 رتبط به العديد من االعمال يهو السفر الغراض متعددة ونشاط السياحة :

 % من الدخل القومى.  10تسهم السياحة بنحو 

 

 االخرى .يتمثل فى بيع وشراءالسلع والخدمات التى تنتجها االنشطة االقتصادية   النشاط التجارى :

 % من الدخل القومى . 09يسهم بنحو 

 قارن بين انواع التجارة ؟  – 4س

 

 

ظهرت هذه هى استخدام التقنيات الحديثة والمهارات فى انتاج البضائع والخدمات  النشاط التكنولوجى :

 العلمى الهائل . االنشطة مع التقدم

 % من الدخل القومى . 12تسهم بـ 

  األمن (  –التعليم  –يوجد ايضاً انشطة الخدمات مثل ) الصحة 

 

 ماهى العناصر الالزمة لالنتاج ؟  – 2س

 : 2ج

 الحيوانات ( –الغابات  –المعادن  –التربة  –تشمل الموارد الطبيعية مثل ) المياه عناصر طبيعية : -أ

 عناصر بشرية : -ب

 األيدى العاملة : 

 هم االشخاص الذين يتولون القيام بالوظائف المطلوبة ويبذلون الجهد النتاج السلع والخدمات .

 رأس المال : 

 يشمل اآلالت واألدوات التى تستخدم فى االنتاج . 

 االموال المطلوبة لشراء المواد األولية والمعدات ودفع الرواتب .

 االدارة : 

 يعنى استغالل عناصر االنتاج واالشراف عليها واتخاذ القرارات التى تضمن نجاح عملية االنتاج وتطورها 

 

 

 

 التجارة الخارجية  التجارة الداخلية 

 هى البيع والشراء داخل حدود الدولة 
 

هى البيع ) الصادرات( والشراء ) الواردات ( بين 
 مصر ودول العالم 
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 القومى ؟  مالفرق بين االنتاج القومى والدخل – 6س

 :6ج

  كلما زاد الدخل القومى توافر للدولة مبالغ مالية إضافية يمكنها استخدامها فى تطوير الخدمات وإقامة المشروعات القومية 

 مالمشاريع التى تهدف الى زيادة االنتاج القومى لالنشطة االقتصادية فى مصر ؟  – 7س

 تهدف تلك المشاريع لزيادة االنتاج القومى وتحقيق فائدة لالجيال القادمة ومالءمتها للبيئة ومن هذه المشروعات : : 7ج

 منطقة بياض العرب فى بنى سويف   -0مستقبل مصر للزراعة المستدامة                -1

 صرية   تطوير الموانئ الم -2تطوير منطقة االهرامات                          -6

 

 أسئلة تدريبات :
 : اكمل العبارات اآلتية :  ١س 

 من انشطة الخدمات  ............و............ -ا
 نشاط ............ يساهم بثلث الدخل القومى المصرى . -ب

 أمام العبارة غير الصحيحة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √( : ضع عالمة )  0س 

 (  )االدارة هى احدى عناصر االنتاج الطبيعية                                                                   -ا
 (  )                            . البيع والشراء بين مصروالكويت هى تجارة خارجية                        ب 

 

 األجابة :
 الصناعة    ب .                          األمن والتعليم  :  ا. ١ج 

 ) √( -ب       )×( -أ :0ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدخل القومى  االنتاج القومى 

هو اجمالى السلع والخدمات التى 
 تنتجها الدولة فى عام معين 

 

هو المبلغ االجمالى لالموال التى تحققها الدولة فى عام 
 معين 
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 كيف قسم المصرى القديم فصول السنة الزراعية ؟  -١س

 قسم المصرى القديم السنة الى ثالث فصول زراعية متساوية بناًء على دورة فيضان نهر النيل ، وهى : :١ج

 كيف استفاد المصريون القدماء من مياه نهر النيل ؟  – 0س

 نجح المصريون القدماء فى حفظ مياه نهر النيل واالستفادة منها فى الزراعة عن طريق : : 0ج

 : رى الحياض 

 ألحواض تمتلئ بالمياه وقت الفيضان وتستخدم لرى األراضى الزراعية وهو مايعرف بؤسم ) رى الحياض ( احيث كانت 

 كانت تزرع األرض مرة واحدة فى السنة . 

 السدود : 

 اقامو السدود لتخزين مياه الفيضان واستخدامها وقت الجفاف .

 الملك )امنمحات الثالث (مثل سد ) الالهون( الذى تم بناءه بالقرب من الفيوم فى عهد 

 الترع : 

 قام المصريون القدماء بشق الترع لتوصيل المياه الى المناطق البعيدة عن نهر النيل مثل

 .) ترعة بحر يوسف( التى اوصلت مياه نهر النيل الى منخفض الفيوم فى الصحراء الغربية 

 كيف استفاد المصريون حديثاً من مياه نهر النيل ؟  -2س

 المصريون فى اقامة مشروعات الرى من أجل :  توسع: 2ج

 استصالح األراضى الصحراوية  -6زيادة المساحة المزروعة       -0تنظيم مياه النيل      -1

  م1832بناء السد العالى  -2   م1820قاموا ببناء خزان اسوان  -2

األرض التحول من نظام ) رى الحياض ( الى نظام ) الرى الدائم ( لزراعة  -3

 مثل  ة فى السنة فقاموا ببناء القناطراكثر من مر

 قناطر اسنا على مجرى نهر النيل 

 قناطر اسيوط على مجرى نهر النيل 

 القناطر الخيرية عند رأس الدلتا 

 قناطر ادفينا على فرع رشيد  ،،،  قناطر زفتى على فرع دمياط 

 فصل الحصاد فصل البذر وبدء الزراعة فصل الفيضان

 كان يسمى ) شمو( كان يسمى ) برت( كان يسمى )آخت(

يبدأمن منتصف يونيو حتى 
 منتصف اكتوبر 

يبدأ من منتصف أكتوبر حتى 
 منتصف فبراير 

يبدأ من منتصف فبراير حتى 
 منتصف يونيو 

 الدرس الثانى  ) الزراعة بين الماضى والحاضر فى بلدى  ( 
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  الرى بالتنقيط ( بهدف ترشيد استهالك المياه –بالرش يستخدم المصريون حالياً وسائل رى حديثة مثل ) الرى 

 اين يوجد السد العالى ومتى تم بناؤه وماهى اهميته واضراره ؟  -4س

 : 4ج

 

 ماهى اهم االدوات الزراعية للمصريين القدماء ؟  -2س

 

 

 يقع على نهر النيل جنوب مصر  موقعه 

فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد  1832تم البدء فى بنائه عام  بناؤه 

م  1831الناصر ، وتم افتتاحه عام   

 

 

 األهمية 

حماية مصر من خطر الفيضان والجفاف حيث ان بحيرة ناصر  -1

تقلل من اندفاع مياه الفيضان وتقوم بتخزينها لالستفادة منها فى 

 سنوات الجفاف 

توليد طاقة كهربائية  -6ساعد على استصالح األراضى    -0  

زيادة الثروة السمكية عن طريق بحيرة ناصر  -2  

تحسين المالحة النهرية طوال العام  -2  

ادى الى تقليل خصوبة االراضى الزراعية فى مصر ألنه حجز امامه  اضراره 

 الطمى القادم من الهضبة األثيوبية مع الفيضان 

 

 

 الطنبور 

 والشادوف 

 

 

 

 
 
 

 لرى األراضى المرتفعة عن النهر 
 

 

 المقاييس 

 

لتحديد ارتفاع مياه النيل وتحديد الضرائب 
 على اساسها 

 

 

 الفأس 

 

 لتقليب األرض 
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 التزال بعض هذه االدوات تستخدم حتى االن مع تطور شكلها باالضافة الستخدام آالت اخرى متطورة وحديثة 

 

 

 ماهى أهم المحاصيل التى كان يزرعها المصرى القديم ؟  – 6س

 الكتان  –التين  –العنب  –البلح  –الثوم  –البصل  –الفول  –العدس  –قصب السكر  –الشعير  –القمح :6ج

 والتزال هذه المحاصيل تزرع حتى االن . 

 

 

  سبتمبر تقديراً لجهود الفالح 9تحتفل مصر بعيد الفالح كل عام يوم 

 

 

 

 

 

 

 

 لتفتيت التربة وتخطيطها  المحراث
 

 
 

 لفصل الحبوب عن القش  المذراة 
 

 
 

 لحصاد المحصول  المنجل 
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 ماهى أهم المحاصيل الزراعية التى تزرع فى مصر حالياً ؟  – 7س

 : 7ج

 ؟ بم تفسر أهمية الزراعة فى مصر  –8س

 توفر الغذاء لالنسان والحيوان  -6توفر فرص عمل للمواطنين          -0  قطاع الزراعة يسهم فى نمو االقتصاد المصرى . -1:8ج

اعتماد العديد من الصناعات على المواد الخام الزراعية كصناعة االغذية  -2  الزراعية الى الخارج تصدير الفائض من المحاصيل  -2

 .المحفوظة 

 ماجهود الدولة لتنمية الزراعة ؟  -9س

تقوم الدولة بالعديد من المشروعات الجديدة فى مجال استصالح األراضى بهدف زيادة المساحة المزروعة وتحقيق األمن الغذائى :  9ج

 للموطن ومن تلك المشاريع مايلى : 

مشروع  -  مشروع الفرافرة : فى واحة الفرافرة بالصحراء الغربية  - مشروع الدلتا الجديدة : فى الساحل الشمالى الغربى لمصر ) 

 ( عوينات : جنوب الصحراء الغربية شرق ال

 أسئلة تدريبات :
 : اكمل العبارات اآلتية :  ١س 

 ا. يزرع محصول ...... فى فصل الشتاء 
 ....... من االدوات الزراعة التى تستخدم فى وقت الحصاد  -ب

 الصحيحة : أمام العبارة غير)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √( : ضع عالمة )  0س 

 (  )يسمى فصل الحصاد بفصل ) آخت (                                                                          -ا
 (  )                            . توجد قناطر زفتى على فرع دمياط                                             ب 

 ى حفر ترعة بحر يوسف ؟ : مالنتائج المترتبة عل 2س

 

 األجابة :
 المنجل     .  القمح                      ب:  ا. ١ج 

 ) √( -ب       )×( -أ :0ج

 توصيل مياه نهر النيل الى منخفض الفيوم .  : 2ج

اكبر المحافظات  فصل الزراعة  المحصول 

 انتاجاً 

 شــــروط الزراعـــة 

 –الشرقية  –البحيرة  شتوى  القمح

المنيا  –اسيوط   

حراراة معتدلة  -1  

تربة خصبة  -0  

 يزرع فى كل اراضى مصر 

 –الشرقية  –الدقهلية  صيفى األرز

 كفر الشيخ 

تربة طينية خصبة ثقيلة ) تحتفظ بمياه الرى ( -1  

درجة حرارة مرتفعة  -0  

 تتركز زراعته فى شمال الدلتا 

قصب 

 السكر

 –أسوان  –قنا  صيفى

المنيا  –االقصر   

درجة حرارة مرتفعة  -1  

مياه وفيرة  -6تربة خصبة    -0  

 تتركز زراعته فى محافظات الوجه القبلى 

الدقهلية  –كفر الشيخ  صيفى القطن 

الشرقية  –البحيرة  –

سوهاج  –المنيا  –  

تربة طينية خصبة  -0مياه وفيرة    -1  

حرارة مرتفعة وشمس ساطعة طوال موسم النمو  -6  

 القطن المصرى من اجود انواع القطن 

 يزرع فى معظم محافظات مصر 
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 هل اهتم المصريون القدماء بصيد الحيوانات والطيور ؟ – ١س

 اعتاد المصريون القدماء صيد الحيوانات منذ ان كانوا يعيشون فوق الهضاب ألكل لحومها وارتداء جلودها مثل ) الغزالن(.: ١ج

حياة االستقرار واستؤنسوا  عندما نزل المصريون القدماء الى وادى النيل فى العصر الحجرى الحديث عرفوا حرفة الزراعة وعاشوا

 الحيوانات .

 تربية الحيوانات : -١

االغنام  –مع حرفة الزراعة استؤنسوا الحيوانات مثل ) االبقار 

 الماعز (  –

لالستفادة من لحومها  -1  الهدف من تربية هذه الحيوانات : 

 للمساعدة فى اعمال الزراعة  -0    والبانها وجلودها 

استخدموا الحمير كوسيلة للنقل وعرفوا الخيول مع دخول 

 الهكسوس 

برع المصريون القدماء فى مجال الطب البيطرى واهتموا 

 بتوفير وسائل العالج للحيوانات وحمايتها من االمراض 

 تربية الطيور :  -0

 اهتموا بتربية الطيور مثل البط واألوز و الدجاج والحمام والسمان والبجع 

 اهتموا بتربية النحل .

 صيد االسماك :  -2

 القرموط  ( –البلطى  –اصطادوا انواع مختلفة من االسماك من نهر النيل مثل ) قشر البياض 

الخطافات المصنوعة من البرونز  –الرماح  –السنارة  –استخدموا ادوات الصيد مثل ) الشباك 

 والنحاس (

 كان يتم تناول االسماك اما طازجة او مملحة او مدخنة 

 

 مامظاهر اهتمام الدولة بتربية الحيوانات والطيور ؟  -0س

 :0ج

 م  0218تحتل ) االبقار ( المركز األول من حيث عدد رإوس  الحيوانات فى مصر وتليها ) االغنام ( عام الحيوانات  -١

% من اجمالى عدد الحيوانات فى 16.2محافظة البحيرة أكبر محافظات مصر من حيث عدد الحيوانات حيث يوجد بها نحو 

 مصر 

 

 

 الدرس الثالث ) الثروة الحيوانية والسمكية فى بلدى ( 
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 تقوم الدولة بـ : دور الدولة فى تنمية الثروة الحيوانية :

 تحقيق االكتفاء الذاتى وتقليل االستيراد  -0تحسين سالالت االبقار والجاموس المحلية      -1

 االعتماد على السالالت المتخصصة فى انتاج االلبان واللحوم ذات االنتاجية العالية  -6

 رفع مستوى معيشة صغار المربين والمزراعين   -2

 اقامة مشروعات تنموية لزيادة االنتاج الحيوانى مثل مشروع االنتاج الحيوانى المتكامل فى محافظتى الفيوم والمنوفية  -2

  صيد االسماك : -0

 م واالنتاج يؤتى من :  0218مليون طن عام  0انتاج مصر من االسماك 

 % من االنتاج مثل ) مشروع الفيروز ( بمحافظة بورسعيد ) بركة غليون ( بمحافظة كفر الشيخ 92المزارع السمكية : 

البحر المتوسط ( ومصايد عذبة مثل )  نهر النيل  –% من االنتاج   مصايد مالحة مثل )البحر األحمر 02المصايد الطبيعية :  -0

 الترع (  –بفرعيه 

 تحتل مصر المركز األول فى افريقيا والسادس عالمياً  من حيث انتاج االسماك . 

 م 0218% من اجمالى االنتاج عام 20حيث انتجت  محافظة كفر الشيخ أهم المحافظات فى انتاج االسماك 

 ؟  والسمكية فى مصر  ماهى أهمية الثروة الحيوانية -2س

 توفير فرص العمل ومصدر للدخل القومى  -1: 2ج

 توفير احتياجات السكان من الغذاء  -0

 المحفوظة (تقوم عليها العديد من الصناعات مثل ) الصناعات الجلدية ومنتجات األلبان واألسماك  -6

 ماهو تأثير التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية ؟  – 4س

 تإثر التغيرات المناخية على انتاجية الثروة الحيوانية فى مصر بسبب : : 4ج

 (  انتشار بعض االمراض بين الحيوانات -نقص المياه ونقص المساحات المزروعة .   -تغيرات درجة حرارة الجو .) 

لذلك تعمل منظمة األغذية والزراعة ) الفاو ( على توعية دول العالم بضرورة تحسين صحة الحيوانات ليصبح لديها قدرة على 

 التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق االمن الغذائى 

 أسئلة تدريبات :
 : اختر  االجابة الصحيحة مما بين االقواس :  ١س 

 االبل ( –الغزالن  –االغنام  –استطاع المصرى القديم صيد ........... عندما كان فوق الهضاب   ) االبقار  -ا
 كفر الشيخ (  –بورسعيد  –االسكندرية  –تحتل محافظة ......... المركز االول فى االنتاج السمكى فى مصر ) البحيرة  -ب

 فى مصر ؟ وضح أهمية الثروة الحيوانية والسمكية :  0س 

........................................................................................................................................................ 

 

 األجابة :
 كفر الشيخ ب .                          غزالن ال:  ا. ١ج 

           تقوم عليها العديد من الصناعات مثل  -توفير احتياجات السكان من الغذاء  -توفير فرص العمل ومصدر للدخل القومى  :0ج

 ) الصناعات الجلدية ومنتجات األلبان واألسماك المحفوظة (
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 ماهى اهم الصناعات المصرية القديمة ؟  -١س

برع المصريون القدماء فى الصناعة واستثمروا الموارد الطبيعية المتوافرة لديهم وصنعوا الكثير من االدوات التى استخدموها فى :١ج

 حياتهم اليومية .

 

 بم تفسر أهمية نبات البردى ؟  – 0س

تعد صناعة الورق من نبات البردى من أعظم ماقدمته الحضارة المصرية للبشرية فلوال  :0ج

 اختراعه لظل الناس يكتبون على الفخار والحجر . 

تعد قرية ) قراموص ( فى محافظة الشرقية األولى والوحيدة فى العالم التى تخصص اراضيها 

 حتى اليوم لزراعة نبات البردى . 

صناعة البردى فى قرية قراموص ضمن قائمة التراث العالمى لمظمة  تسعى مصر الى ادراج

 اليونسكو . 

 قارن بين الصناعات اليدوية والصناعات حديثة ؟  – 2س

 : 2ج

 

 

 

 

 المنتجات )ماتم صنعه( المادة الخام )المصنوع منها( الصناعات

 األوانى الحجرية  –التماثيل  الحجر  الحجرية 

 األوانى الفخارية . طمى النيل  الفخارية 

 الزجاج . رمال الصحارى  الزجاجية 

 ادوات الزراعة . –التماثيل  –الحلى  –األوانى  البرونز   –النحاس  –الحديد  –الفضة  –الذهب  المعدنية 

 الصناديق  -الكراسى  –السفن  –المراكب  االخشاب  الخشبية 

 المالبس. جلود الحيوانات  –الكتان  المنسوجات

 المراكب الصغيرة  –الحبال  –الحصير  –الورق  نبات البردى  نبات البردى 

 الصناعات الحديثة الصناعات اليدوية 

 اعتمدت صناعات عديدة على العمل اليدوى 

 كانت تتم فى ورش صغيرة مثل صناعة

الخيامية ( –اليدوى السجاد  –) الفخار   

 اعتمدت الصناعات على اآلالت الحديثة 

 زادت كمية االنتاج و 

تنوعت المنتجات الصناعية واصبحت اكثر و 

 دقة وجودة 

 

 الدرس الرابع ) الصناعة بين الماضى والحاضر فى بلدى ( 
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 من أهم الصناعات الموجودة فى مصر حالياً : 

 –األغذية المحفوظة  –عربات السكك الحديدية  –المسوجات  –األدوية  –اآلالت الزراعية  –األجهزة الكهربائية  –مواد البناء  –) االثاث 

 تجميع السيارات ( 

 بم تفسر أهمية الصناعة ؟  -4س

 ن توفر الكثير من فرص العمل للمواطني -0اساس التنمية االقتصادية فى مصر         -1:  4ج

 وضح جهود الدولة لتنمية الصناعة ؟ -2س

 :2ج

 قامت الدولة بانشاء العديد من المدن الصناعية المتخصصة ، مثل :   -1

 مدينة الجلود فى الروبيكى : فى محافظة القاهرة  -أ

 مدينة الدواء فى الخانكة فى محافظة القليوبية  -ب

 تهتم الدولة بتطوير صناعة الغزل والنسيج لـ :  -0

تلبية احتياجات السوق  -ب المساهمة فى تقوية االقتصاد الوطنى    -أ

 زيادة الصادرات  -جـ المحلية      

 تقوم الدولة بعدة اجراءات لتطوير صناعة الغزل والنسيج مثل : 

 انشاء مصانع جديدة فى كفر الدوار ودمياط 

 محلة الكبرى . تطوير المصانع الموجودة ، مثل : شركة مصر للغزل والنسيج فى ال

 مالعالقة بين الصناعة والبيئة ؟  -6س

 الصناعة من األنشطة االقتصادية التى تإثر سلباً على البيئة فتعمل الدولة على : 

 ترشيد استخدام الموارد  -1

انشاء مجمعات صناعية صديقة للبيئة تعتمد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة للحد من انبعاث غازات االحتباس  -0

 الحرارى . 

 أسئلة تدريبات : 
 : اكمل العبارات اآلتية :  ١س 

 و................. ا. يصنع من نبات البردى ..............
 بمحافظة ...............ب . توجد مدينة الجلود فى الروبيكى 

 :اكتب ماتشير اليه العبارة االتية :  0س 

 (     )احد المواد الخام تم استخدامه فى صناعة االوانى الفخارية   -ا
 (     )                     صناعات تعتمد على اآلالت               . ب 

 ؟  بم تفسر  أهمية الصناعة :  2س

 

 األجابة :
 لقاهرة ا.  ب                      الحبال والورق :  ا. ١ج 

 (صناعات حديثة )  -ب       (طمى النيل  ) -أ :0ج

 توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين  -0اساس التنمية االقتصادية فى مصر         -1: 2ج
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 كيف كانت التجارة فى مصر قديما ً ؟   -١س

 :  ١ج

 التجارة :  -١

ارسلت الملكة حتشبسوت ) احدى ملوك الدولة الحديثة ( بعثات تجارية لبالد بونت ) الصومال حالياً ( وصورت هذه الرحلة التجارية 

 برسومات على جدران معبد حتشبسوت فى االقصر .

 استفاد المصريون من موقع بالدهم المتميز على مر التاريخ فى اقامة العالقات التجارية مع جيرانهم ، مثل : 

 على ساحل البحر األحمر  فى الجنوب بالد بونت ) الصومال ( : -1

 روما ( : على ساحل البحر المتوسط  –اليونان  –) بالد فينيقيا  -0

 الطرق التجارية :  -0

 رير :طريق الح -أ

 حضارة العراق القديمة –حضارة الهند  –ربط مصر بقارات العالم القديم وحضاراته ، مثل : حضارة الصين القديمة 

 ساهم فى ادخال الخزف الصينى والحرير الى مصر .  

 طريق التوابل ) طريق اللبان ( :  -ب

 وأوروبا .اشتهر بهذا االسم بسبب ازدهار تجارة التوابل بين آسيا وافريقيا 

حيث كانت تنقل التوابل من آسيا عبر اإلسكندرية فى مصر ثم الى مرسيليا فى فرنسا ومنها الى باقى الدول 

 األوروبية . 

المصريين القدماء الى الدول المجاورة الكثير من  صدر

 المنتجات مثل 

ورق  –الكتان  –الذهب  –الحبوب  –) األوانى الزجاجية 

 البردى ( 

 ماهى احوال التجارة فى مصر حالياً ؟  -0س

 : 0ج

فى العصر الحديث تلعب الموانئ البحرية والمطارات الجوية والممرات 

 ومن اهمها : المالحية دوراً كبيراً فى التجارة الدولية 

 

 

 الدرس الخامس ) التجارة بين الماضى والحاضر فى بلدى( 
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 قناة السويس :  -١

 هى أهم ممر مالحى فى العالم احد المصادر الرئيسية للعملة االجنبية فى مصر 

 مليارات دوالر  3م نحو 0201وصلت عائدتها عام 

 الموانئ المصرية :  -0

تمتلك مصر موانئ تجارية عديدة أشهرها : ) ميناء 

 ميناء دمياط (  –االسكندرية 

تعمل الدولة على تطويرها من حيث زيادة عدد االرصفة 

 والسفن 

 المطارات المصرية :  -2

  اشهرها : 

 مطار االقصر  -6                 مطار شرم الشيخ -0                مطار القاهرة الدولى -1

 فى العصر الحديث اصبحت لمصر عالقات تجارية مع معظم دول العالم مثل : 

 بعض الدول االفريقية (  –المانيا  –اسبانيا  –ايطاليا  –المملكة المتحدة  –االمارات العربية المتحدة  –) الواليات المتحدة االمريكية 

 قارن بين الصادرات والواردات المصرية ؟  -2س

 : 2ج

 م 0218تستورد مصر مايحتاج اليه السوق ، وما هو غير متوفر فى البالد . على سبيل المثال فى عام 

 طن من االسماك مثل  : الجمبرى  62.222صدرت مصر : 

 طن من االسماك مثل : ) السردين والرنجة ( ألن هذه االنواع غير متوفرة فى مصر  602.222استوردت مصر : 

 

 ؟ وماأهميته  مالمقصود بالميزان التجارى  – 4س

 هو الفرق بين قيمة واردات الدولة وصادرتها .: 4ج

 لحساب نجاح التجارة من الناحية المالية ننظر الى الميزان التجارى أهميته :

قيمة واردات مصر اكبر من قيمة صادرتها مما يسبب عجزاً فى الميزان 

 التجارى لمصر 

عندما نستورد منتجات من الخارج أكثر مما نصدر يكون الميزان التجارى فى 

 حالة عجز .

 عندما نصدر منتجات الى الخارج اكثر مما نستورد يكون الميزان التجارى فى حالة فائض . 

 لذا نحرص جميعنا على شراء المنتجات المصرية وتقليل االستيراد حتى يصبح ميزاننا التجارى فى حالة فائض

 الواردات الصادرات

 –البالستيك  –المالبس  –الغاز الطبيعى 
الحديد  –الخضروات والفاكهة 
 والفوسفات 

 

 اآلالت الصناعية  –الحبوب  –السيارات 
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 أسئلة تدريبات : 
 

 : اكمل العبارات اآلتية :  ١س 
 مصر قديماً ...............و..............من اشهر الطرق التجارية فى  -أ

 تستورد مصر بعض المنتجات مثل ..............و................ -ب
 :اكتب ماتشير اليه العبارة االتية :  0س 

 (                        )    الفرق بين قيمة واردات وصادرات كل دولة                                -ا
 (                       )      مصرية ارسلت بعثة تجارية لبالد بونت                         ملكة  –ب 

 : بم تفسر أهمية قناة السويس ؟  2س

................................................................................................................................................ 

 

 األجابة :
 السيارات و الحبوب     .  الحرير والتوابل                        ب:  ا. ١ج 

 (حتشبسوت)  -ب                       (الميزان التجارى ) -أ :0ج

 مليارات دوالر  3م نحو 0201وصلت عائدتها عام  -احد المصادر الرئيسية للعملة االجنبية فى مصر  - هى أهم ممر مالحى فى العالم : 2ج

 

 

 الملك امنمحات الثالث : 

 من هو ؟ 

هو احد ملوك الدولة الوسطى وتولى العرش بعد وفاة والده ) سنوسرت الثالث ( ، تميزت فترة حكمه بالهدوء وانجاز الكثير  

 من المشاريع . 

 أهم اعماله : 

ارسل العديد من البعثات الستخراج المعادن مثل الفيروز والنحاس من شبه جزيرة سيناء والجرانيت  -

 من اسوان 

اقام سداً عند المدخل الطبيعى لبحيرة موريس ) بحيرة قارون ( عرف بسد الالهون لتنظيم دخول  -

 المياه وخروجها الى القناة 

بسبب تعرض البالد لفترات من الجفاف بسبب انخفاض منسوب مياه النيل فقد رأى امنمحات الثالث  -

 لمياه فى وقت الجفاف . الفيوم يمكن ان يكون خزاناً طبيعياً يمد البالد باان منخفض 

 قام بتشييد هرمين احدهما فى دهشور فى الجيزة والمعروف بالهرم االسود واآلخر هرم هوارة بالفيوم .  -

 

 الرئيس جمال عبدالناصر 
 من هو ؟ 

م وتخرج 1863فى محافظة االسكندرية ، التحق بالكلية الحربية فى مارس  1819يناير  12ولد فى  

م ، انضم لتنظيم الضباط االحرار الذى نجح فى 1829م وشارك فى حرب فلسطين 1869فى يوليو 

م فى القيام بثورة اطاحت بنظام الحكم الملكى فى مصر واعلنت الجمهورية عام 1820يوليو  06

 م 1826

م وتوفى عام 1823ونيو عام ي 02اصبح ثانى رئيس جمهورية بعد الرئيس محمد نجيب وذلك فى 

 م 1832

 اعماله :أهم 

اقامة المصانع  –) انشاء السد العالى جمال عبدالناصر بالعديد من المشروعات من أهمها : قام الرئيس 

اعلن تؤميم شركة قناة السويس فى  –ومصنع االسمدة فى اسوان  الحديد والصلب بحلوانمثل مصنع 

 م ( 1823يوليو  03

 شخصيات مصرية مؤثرة 

 


